
 

 
 

 

 کانی حکومەتی هەرێم ڵەتییەنووسینگەی ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەو

  ی ختە ت ی پا   ن ی رل ە ب   ە ل   کات ە داعش د   ی کخراو ێ ر   ی کان ییە دارا   ە ند ە ه ە ر   ەل   ە و ە ن ۆڵیک ێل   ەی و ە بوون ۆ ک   ەل   یی شدار ە ب   م ێ ر ە ه   یت ە حکوم 
 ا ی لمان ەئ 

١٣/٤/٢٠٢٢ 

 یکخراوێر یکانییەدارا ەندەهەر ەل ەوەنۆڵی کێل ۆب رانجامدەئ کەیەوەبوونۆک ایمانەڵئ یختەتیپا ینیرلەب ەل ١٣/٤/٢٠٢٢ یژۆر
  ەل ەوەنیچ ێپێل ۆب کانەکگرتووەیەوەتەن یمیت یکۆرەس  ریتسچیر ستنیکر م،ێرەه یتەحکوم  یرەنێنو داەیە وەبوونۆک مەداعش. ل

 یریزەو یگرێو ج (NCC) تادیونی یمیت ەڵگەل یشتمانین یکارینگەماهەه یمیت یر ەنێ(، نوتادیونیداعش ) یکانەتاوان
 .بوون ەئاماد ایمانەڵئ ەیوەرەد

 ەیوەئ ی: دوااند ەی گیرا داەوەبوونۆک مەل میرەه یتەحکوم یرەنێو نو کانییەتڵەوەودێن ەراسپارد  یرەکخێر یبارێز نداری. دد
  کردێستپەد یکانەنگاوەه یتڵەوەودێن یگاەڵمۆگرت، ک ادا یو سور راقێع یکەیەناوچ ندەچ رەس ەب انیستەداعش د یستانیرۆریت
 ەژمار یارڕی ب یتڵەوەودێن یشیئاسا ینەنجومەئ  ٢٠١٥ ڵیسا ەل تاەرە"، س عش"دا یکانییەدارا ەرچاوەس  یوشککردن ۆب
 .ایو سور راقێع ەل ەنوسر ەیرەداعش و ب ییدارا یلیموەت ە گرتن ل گاێر  ۆب رکردەد ی(٢١٩٩)

 وانێن ەیماو ەل مێ رەه یتە: حکومیوت داەبوار وەل مێر ەه ی تەحکوم ۆڵیر ەب تەبارەس  کانییەتڵەوەودێن ەراسپارد یرەکخێر
داعش  یستانیرۆریت یکردن  لیموەو ت کانییەدارا ەرچاوەس   ەب تەبارەس  ەنجامداوەئ یرۆز ەیوەنۆڵیکێل ٢٠٢٠تا  ٢٠١٤  یناڵسا
  مە. لفاندنەیڕد ەک وتەکەد یستەد ەسانەک وەئ یرزگارکردن ەب رەرامبەب ەیەیپار وەبوو ل یتیبر یرۆز  یکێش ەب ەک
 ەیبارەل یکرەد ی اریزان ۆڕیوگڵئا یکانەزمیکانیم ەهاوکات باس ل وو،ڕ ەنێخرەد مێرەه یتەحکوم یکانڵەوەه داەیەوە بوونۆک
 .انیکردن ییدادگا  یئامانج ەب ەکردوو انییدارا  ییهاوکار ەک ەینانیەال وەداعش و ئ یداهات یکانەرچاوەس  یکردنیار ید

  یستانیرۆری: تیوت یکانییەدارا ەرچاوەس  یزکردنێهەب  ۆداعش ب یکانەنگاوەه ەیبارەل کانییەتڵەوەودێن ەراسپارد یرەکخێر
 یهاوکار ەب  یکانییەدارا ەرچاوەس  یزکردنێهەب ۆب رگرتەو راقێع ییو دارا یبانک یستمیس  یالواز ەل انیداعش سوود

جار   رۆز ەوەاوازیج  یگاێر ەب هات،ەد ۆب انەیپار ەوەر ەد ەل ەدراو ک ۆڕیوگڵئا یکانەنگیو نووس  ای مپانۆو ک سەک کەیەژمار



 

 
 

  رەب راقێع ەداعش ل یستەد ێڕژ یکانەناوچ ەویەندراەڕێگەد رۆراوجۆج یوازێش  ەب ەدواتر دووبار ەوەرەد یەردراێنەد راقێع ەل
 .ە ناوچان وەئ یرزگارکردن ەل

قاچاخبردن و  : به ەوانەل وتەکەد ستەد یداهات ایاجیج  یوازێشە:  داعش بیوت شیداعش ی کانییەدارا ەرچاوەس  ەب تەبارەس  
  ۆییناوخ یداهات ەیرچاوەس  ،ەپار ەب لید  یئازادکردن ان،یتاڵر هاووسهباج و گومرگ به  یپاندن سه وار،ەنێوت، شونه یشتنۆفر
و موو ئههه کانداەشار  رەس ەب یتەاڵس ەد یمانەن یدوا مەاڵ ب کان،ەبانک یرداگرتنەس ە ستبەبوون و د یستەد رێژەل ەینانێشو وەئ

 .وهناوه ه یناێهده ۆب انیپاره كه ستداوهدهله یرچاوانهسه


